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 Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 12/08/2020, nesta Casa de 
Leis. 
 
 

➢ Abertura: 
 

Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 

 

 

➢ Matérias de apreciação especial: 
 
1. Pedido de Convocação, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, da Secretária 
Municipal de Educação – Sra. Cleidiane Cardoso de Oliveira Brito; 

 

 

➢ Matérias para leitura: 
 
2. Projeto de Lei nº 032/2020, de autoria do gabinete do Vereador Otaviano da Cruz, que 
“Denomina Praça Silvestre Sanches Garbo, a área pública próxima ao Fórum Municipal de 
Caldas Novas, no Setor Itaguaí II.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
➢ Requerimentos: 

 

3. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 320/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando à Goinfra 
que, em caráter de urgência, faça um estudo de viabilidade para implantação de 
redutores de velocidade, sonorizadores, radares e até mesmo placas de sinalização 
no trevo da GO-139 que interliga os setores Jardim Jussara e Jardim Serrano no 
Município de Caldas Novas; 

• 321/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando instalação 
de lixeiras de coleta seletiva em frente ao Restaurante Popular; 

• 322/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando operação 
tapa buracos na Avenida Antônio Sanches Fernandes, nas proximidades do Stand do 
Loteamento Reserva Ville e a ponte sobre o córrego no final dessa mesma avenida; 

• 323/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando roçagem 
em todo o Setor Jardim Belvedere; 
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• 324/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando serviço 
de apoio ao pequeno produtor rural, viabilizando o cascalhamento e patrolamento dos 
currais; 

• 325/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando roçagem do 
mato, retirada dos lixos, patrolamento, cascalhamento e revisão geral na rede de 
energia elétrica no Setor Jequitimar; 

• 327/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando retomada das 
obras de duplicação da GO-139 entre as cidades de Caldas Novas e Morrinhos; 

• 328/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando treinamento 
dos agentes públicos municipais a fim de garantir a abertura do comércio e fiscalizar 
a aplicação das medidas de combate e enfrentamento ao Coronavírus; 

• 330/2020, de autoria do gabinete do Vereador Otaviano da Cruz, solicitando 
justificativa automática de ausência nas sessões dos vereadores pertencentes ao 
grupo de risco; 

• 331/2020, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando a criação 
de um novo protocolo de atendimento aos pacientes com sintomas de Covid. 
 

 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos onze dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte (11/08/2020). 

 
 
 
 
 

 


